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Nowe stanowisko zielenicy Ulva prolifera (Ulvaceae) w Wielkopolsce
Ulva prolifera O. F. Müller [=Enteromorpha prolifera (O. F. Müller) J. Agardh, Enteromorpha salina Kützing] (taśma = błonica = watka wycięta) jest zielenicą morską, występującą w wodach przybrzeżnych mórz i oceanów. Jako gatunek poroślowy związany jest
głównie z płytkimi częściami litoralu morskiego i estuariami o wodach zasobnych w biogeny (DAN i in. 2002; APENG i in. 2008). Jako substrat dla swoich plech zielenica ta, wykorzystuje wszelkie zanurzone w wodzie materiały. Porasta zarówno obiekty naturalnego
pochodzenia głównie kamienie, muszle oraz pancerze organizmów morskich, jak i o antropogenicznej genezie, np. falochrony czy kadłuby statków.
Zielenica ta w dogodnych warunkach dla rozwoju osiąga znaczną biomasę, stając się
wyraźnym dominantem w warstwie powierzchniowej wód (APENG i in. 2008). Masowy
pojaw tego gatunku wystąpił latem 2008 r. przed rozpoczęciem zawodów żeglarskich na
Zatoce Qingdao w ramach letniej Olimpiady w Pekinie. Szacuje się, że plechy U. prolifera
osiągnęły biomasę przekraczającą 150 tys. ton na powierzchni ±15 km2 (YARDLEY 2008).
Powodem wykształcania znacznej biomasy w stosunkowo krótkim czasie, była zdolność tej
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zielenicy do uruchamiania siedmiu odrębnych ścieżek reprodukcyjnych (płciowe i bezpłciowe rozmnażanie w tym z dwu i cztero wiciowych spor oraz pojedynczych gamet – partenogeneza, wegetatywna propagacja, regeneracja z fragmentów plech, protoplastów oraz
pojedynczych komórek) (APENG i in. 2008).
Gatunki z rodzaju Ulva są kosmopolitycznymi glonami, występującymi w większości mórz
i oceanów świata. Zasiedlają przybrzeżne części litoralu morskiego często szczelnie pokrywając kamieniste dno (BÄCK i in. 2000). Typowe gatunki Ulva posiadają plechy w formie
zarówno pojedynczych, jak i rozgałęzionych liściastych płatów lub wstęg, osiągających długość do 1 metra i szerokość kilku centymetrów. Plechy gatunków z rodzaju Ulva w przekroju
posiadają dwa rzędy zrośniętych ze sobą komórek (STARMACH 1972). W związku ze zmianą
pozycji systematycznej rodzaju Enteromorpha (taśma), należącego obok Ulva (ulwa) do
rodziny Ulvophyceae, postulowanej przez HAYDENA (2003) i BLOMSTER i in. (1998), większość
dawnych gatunków z Enteromorpha włączono do rodzaju Ulva. Połączenie tych dwóch grup
systematycznych spowodowało zmianę nazewnictwa większości gatunków taśm przez zastąpienie nazwy rodzajowej Enteromorpha na Ulva. Weryﬁkacja pozycji taksonomicznej tych
dwóch do niedawna odrębnych rodzajów została przeprowadzona przy użyciu technik biologii
molekularnej (BLOMSTER i in. 1998; HAYDEN i in. 2003). Pomimo połączenia rodzajów trzeba
pamiętać, że typowe gatunki morskich ulw cechuje budowa typu liściokształtnego o dwukomórkowej szerokości plech. Taśmy morskie i słodkowodne posiadają z kolei plechy taśmowate, zawsze tabularne i puste w środku. Plechy cechują dodatkowo liczne rozgałęzienia,
często mikroskopijnej wielkości, a ich długość dochodzi często do 2 metrów przy szerokości
kilku centymetrów. Plechę taśm buduje zawsze jedna warstwa komórek (STARMACH 1972).
W Polsce Ulva prolifera występuje głównie w Zatoce Gdańskiej i Puckiej (LAKOWITZ
1887; KORNAŚ i in. 1960; BIERNACKA 1968; PLIŃSKI i in. 1982). Taśma wycięta jest jednym
z 5 gatunków z rodzaju Ulva, sporadycznie notowanych w ekosystemach słodkowodnych
nie związanych z wodami morskimi (MESSYASZ & RYBAK 2008). Na terenie śródlądowym
Polski znanych jest jedynie 5 stanowisk U. prolifera, głównie ze stawów, drobnych kanałów
melioracyjnych, dołów potorfowych i jezior. Cztery stanowiska zlokalizowano w okolicy
Łodzi, Inowrocławia i Konina (LIEBETANZ 1925; PLIŃSKI 1971, 1973; DĄMBSKA 1976)
a jedno pod Kołobrzegiem (PIOTROWSKA 1961). Występowanie taśmy wyciętej w ekosystemach typowo słodkowodnych tłumaczy się dużą odpornością tego gatunku na spadki
zasolenia oraz długoterminowe wysłodzenia wód (DAN i in. 2002).
15 maja 2008 r. w Dolinie Kopli, w środkowej Wielkopolsce (gmina Kleszczewo,
powiat poznański) na stawie we wsi Tulce (52°20′35″N; 17°04′40″E), zaobserwowano
występowanie młodych plech Ulva prolifera. Średnie wartości parametrów chemicznych
wody w stawie tuleckim, w którym występowały plechy Ulva prolifera wynosiły kolejno:
przewodnictwo jonowe 1343,7 μS, pH 7,2, zawartość P-PO43- 0,44 mg/l, N-NO3- 0,28 mg/l,
N-NH3 1,09 mg/l, żelazo ogólne 0,17 mg/l, NaCl 90,51 mg/l a Cl- 54,85 mg/l. Analizy
ﬁzyczno-chemiczne dokonano przy użyciu spektrofotometru Handbook Hach Company DR
2010 oraz urządzenia wielofunkcyjnego ELMETRON CX-401. Plechy pobierano ze stanowiska ręcznie, następnie suszono bądź konserwowano 4% formaliną. Materiał dokumentacyjny zdeponowano w zbiorach zielnikowych Zakładu Hydrobiologii na Wydziale Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Ryc. 1. Plechy Ulva prolifera O. F. Müller (A) oraz trójwymiarowe zdjęcie komórek spod mikroskopu konfokalnego (B)
Fig. 1. Thallus of the Ulva prolifera O. F. Müller (A) and 3D cells view from confocal microscope (B)

Powierzchnia stawu, na którym odnotowano Ulva prolifera wynosi ok. 4500 m2; średnia
głębokość wody wynosiła ±2,5 m i podlegała znacznym wahaniom w ciągu roku. Plechy,
które osiągały długość od 0,4 do 210 cm i szerokość od 0,1 do 1,8 cm, obserwowano od
maja do końca sierpnia (Ryc. 1). Części bazalne plech tej zielenicy, występowały na płyciznach przy wpływie Kopli do stawu (±0,5 m). Apikalne części plech unosiły się zarówno na
powierzchni wody, jak i pod nią, schodząc do głębokości ok. 1,5 m. W maju dominowała
forma zanurzona zielenicy, która występowała w zwartym płacie szczelnie pokrywając słup
wody aż do dna. Następnie w czerwcu dominowała forma unosząca się na powierzchni
wody, która zajmowała ponad 20 m2 lustra wody. Formy zanurzone plech owijały się
wokoło pędów roślin naczyniowych, takich jak: Elodea canadensis, Potamogeton crispus
czy Ceratophyllum demersum. Osobniki unoszące się na powierzchni wody nie owijały się
wokoło roślin, które występowały w stawie tuleckim. Nie zaobserwowano by plechy taśmy
wyciętej były przyrośnięte za pomocą tzw. stopy do roślin naczyniowych lub innych substratów znajdujących się w wodzie. Plechom unoszącym się na powierzchni wody licznie
towarzyszyły gatunki lemnidów, zwłaszcza Lemna gibba.
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Omawiane stanowisko jest szóstym miejscem, gdzie zanotowano występowanie Ulva
prolifera na terenie śródlądowym Polski. Wskazane siedlisko tej zielenicy jest szczególnie istotne ze względu na znaczne rozmiary plech jakie osiągnęły osobniki odnotowane
w stawie tuleckim. W literaturze światowej i krajowej nie znane są opisy plech U. prolifera,
które przekraczały by długość 20–30 cm i szerokość kilku centymetrów. Zróżnicowanie
wielkościowe plech U. prolifera (plechy osiągały długość ponad 200 cm) w siedlisku słodkowodnym związane jest prawdopodobnie z dużą żyznością wód wpadających Koplą do
stawu tuleckiego. Źródłem podwyższonych koncentracji biogenów notowanych w stawie są
m. in.: oczyszczalnia ścieków w Kostrzyniu, Zakład Produkcji Rolnej Czerlejno, Gorzelnia
Siekierki Wielkie oraz Tulce oraz Stacja Hodowli Roślin w Nagradowicach. Wymienione
obiekty kierują ścieki pochodzenia chłodniczego, poprodukcyjnego oraz socjalno-bytowego
ze swoich przyzakładowych oczyszczalni do rzeki Kopla (PUŁYK & BUCZYŃSKA 1997).
Podziękowania. Autorzy dziękują Pani mgr Alicji Urbaniak za wnikliwą korektę językową streszczenia.
Badania nad ekologią i biogeograﬁą gatunków z rodzaju Ulva sp. Polski były ﬁnansowane ze środków
MNiSW, grant nr N N304013437.
Summary. New locality of greenalga Ulva prolifera (Ulvaceae) in the Wielkopolska Region. New
inland locality of Ulva prolifera O. F. Müller [=Enteromorpha prolifera (O. F. Müller) J. Agardh, Enteromorpha salina Kützing] was found in ﬂowing pond in the Kopla valley, near Tulce country (Wielkopolska
Region, locality coordinates: 52°20′35″N; 17°04′40″E). Green alga thallus had been watched since May till
August 2008. U. prolifera thalluses reached signiﬁcant sizes (above 200 cm long). Thalluses of such sizes
have not been described in the literature yet. Macroalga thalluses have been differing greatly in respect of
its built in relation to all already known see forms. The pond in which this originally see species lived, was
ﬁlled with very fertilized water. The eutrophia state present in the U. prolifera locality was caused by the
ﬂow of contaminated waters from a production plant nearby the pond, ﬂoating to it with Kopla river.
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